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ميذ
لتل

ح ا
سال

1 أي من الحلول اآلتية هو حل محتمل لمشكلة بطء جهاز الكمبيوتر عند فتح أحد التطبيقات؟ 
ب التأكد من تحديثات البرامج   Wi-Fi أ التأكد من االتصال بالـ

د االتصال بمزوِّد خدمة اإلنترنت  ج التحقق من سرعة اإلنترنت 
2 أولى خطوات التعاون مع الزمالء إلجراء بحث هي .........................

ب تقسيم البحث لموضوعات فرعية  أ مشاركة المعلومات مع الزمالء 
د تحديد كلمات مفتاحية للبحث ج مناقشة اختيار موضوع للبحث 

3 تستطيع حماية الصور من انتهاك حقوق النشر عن طريق .........................
ب التوقف عن وضع عالمات  أ وضع عالمة صوتية 

د حذف أطراف الصورة  ج وضع عالمة مائية 
4 أي من الصيغ التالية ُتعبر عن طرح القيمتين الواردتين في األعمدة A وB في الصف الثالث؟ 

= A3/B3 د  A3/B3 ج  A3 – B3 ب  = A3 – B3 أ
5 نستطيع تخزين الملفات داخل ......................... 

د فأرة التحكم  ج ذاكرة الفالش  ب لوحة المفاتيح  أ مكبر الصوت 
6 يعتبر اسمك من معلومات التعريف ......................... 

د العامة  ج الشخصية  ب الهامشية  أ الثانوية 
7 يجب تقسيم البحث إلى ......................... 

د أشكال بيانية ج رموز قوية  ب موضوعات صغيرة  أ أرقام واضحة 
8 يتم الضغط على Folder ثم New من أجل .........................

ب منع إنشاء المزيد من الملفات أ إنشاء ملف جديد 
د وضع عنوان واضح لكل ملف ج نقل ملف قديم 

9 الشبكة األكثر أماًنا من بين الشبكات اآلتية هي .........................
د شبكات االتصاالت الدولية  ج اإلنترانت  ب شبكة المعلومات الدولية   أ اإلنترنت 

10 صيغت العديد من القوانين لحماية حقوق النشر بناء على المادة 69 من .........................
د المواثيق الدولية  ج القانون الدولي  ب الدستور المصري   أ قانون العقوبات 

11 يوجد كمٌّ هائل من المعلومات على اإلنترنت؛ لذا علينا ......................... 
ب حذف هذه المعلومات  أ تجاهل تلك المعلومات 

د تقبُّل جميع المعلومات باإلنترنت ج التحقق من تلك المعلومات 
12 يجب استخدام عالمة المساواة )=( في برنامج إكسل عند .........................

ب إنشاء جدول جديد أ فرز المعلومات في الجدول 
د إنشاء صيغة بسيطة  ج مسح بيانات من الجدول 

13 أي من العبارات التالية تمثِّل تخزين الملفات بشكل صحيح؟ 
ب التوقف عن إنشاء مجلدات فرعية  أ وضع جميع الملفات في مجلد واحد 

د حذف جميع المجلدات الفرعية  ج وضع عنوان واضح لكل ملف 
14 ُيفضل من أجل حماية بياناتك أن .........................

ب تنشر بياناتك الشخصية على اإلنترنت  أ تستخدم الفيروسات 
د تستخدم كلمات مرور متنوعة  ج تتقبل المخترقين 

15 نحتاج في حالة عدم قدرتنا على حل مشكلة بجهاز الكمبيوتر إلى االستعانة بـ .........................
د المزارع  ج السائق  ب المعلم  أ الغرباء 

اختر اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات التالية:

١االختبار   
١٥
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ميذ
لتل

ح ا
سال

٢االختبار   

1 إحدى طرق التالميذ في البحث عن المعلومات استخدام ......................... 
Excel د ج برنامج العروض التقديمية  ب اإلنترنت  أ برنامج معالج الكلمات 

2 يجب علينا عندما يصعب التوصل لحل لمشكلة ما أن نقوم بـ .........................
ب تعقيد المشكلة أكثر  أ التوقف عن حل المشكلة 

د عمل مشكلة أكبر  ج االستعانة بأحد معلميك 
3 إنشاء نسخ احتياطية من الصور المهمة لك يساعدك على ......................... 

ب إرسال بعض الصور ألصدقائك أ نشر الصور على اإلنترنت 
د مشاركة الصور مع الزمالء ج حفظ الصور بشكل آمن 

4 نستطيع عند البحث على اإلنترنت االستفادة من كلمات مختلفة لها معان .........................
د مختلفة ج متناقضة  ب صعبة   متشابهة  أ

5 تشمل معلومات التعريف الشخصية .........................
د المواقع المحظورة ج كلمات المرور  ب أسماء البرامج  أ قراصنة الكمبيوتر 

6 يستخدم الرمز "/" في برنامج إكسل من أجل إجراء عمليات .........................
د الضرب  ج القسمة  ب الطرح  أ الجمع 

7 قامت الدولة بحماية المحتوى المطبوع والرقمي فأصدرت قانون حقوق .........................
د السائحين  ج النشر  ب ذوي الهمم  أ األطفال 

8 يريد صديقك إنشاء مجلد جديد؛ لذا عليه من قائمة New اختيار .........................
 View د  Sheet ج  Folder ب  File أ

9 أول خطوات حل مشكالت االتصال باإلنترنت هي .........................
د التخطيط ج اختيار أفضل حل للمشكلة  ب تحديدها   أ التفكير في طرق حلها 

10 يستخدم المخترقون بيانات الحسابات المصرفية من أجل .........................
د مراقبة المتصفحات  ج سرقة األموال  ب نشر الفيروسات  أ تعطيل البرامج 

11 صديقك يشتكي من أن محرك البحث يعمل ببطء؛ لذا تنصحه أن .........................
ب يحذف البرامج من على جهازه  أ يمتنع عن استخدام اإلنترنت 

د يستخدم برنامج معالج الكلمات  ج يتأكد من تحديث التطبيقات 
12 يجب تقسيم موضوع البحث إلى موضوعات فرعية .........................

أطول د ج متساوية  ب أصغر  أ أكبر 
13 غالبًا ما يكون محرك القرص الصلب الخارجي أكبر مساحة في التخزين من ......................... 

ب وحدات التخزين عبر اإلنترنت  أ وحدات التخزين الضخمة 
د فأرة التحكم   ج ذاكرة الفالش 

14 تستطيع حماية الصور التي تلتقطها للطبيعة بعدة طرق منها .........................
ب مشاركتها بجودة عالية  أ حذف الصور من أجهزتك  

د مشاركتها بدقة منخفضة ج التقاط الصور بدون ألوان  
15 تستطيع إنشاء صيغ بسيطة على برنامج إكسل ولكن يجب عليك .........................

ب فتح برنامج معالج الكلمات  أ تحديد الخاليا المراد إدراجها 
د تحديد الرسومات البيانية ج فرز المعلومات من األكبر لألصغر 

١٥اختر اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات التالية:
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ميذ
لتل

ح ا
سال

٣االختبار   

1 يمكنني مشاركة الصور مع الزمالء بشكل سريع باستخدام .........................
ب عدسة الكاميرا الرقمية أ تطبيقات الهاتف المحمول 

د الطائرات بدون طيار ج نظام تحديد المواقع 
2 أي من اآلتي قد يكون حالًّ لمشكلة االتصال الضعيف باإلنترنت؟ 

ب تجريب سلك اإليثرنت  أ حذف بعض البرامج والتطبيقات 
HDMI د استخدام وصلة ج استخدام محرك صلب ذي مساحة أكبر 

3 يبحث التالميذ عن المعلومات باستخدام عدة طرق منها البحث باستخدام ......................... 
د طابعة األلوان ج قراصنة الكمبيوتر  ب الماسح الضوئي  أ مكتبة المدرسة 

4 الخطوة األولى إلدراج صيغة بسيطة على برنامج إكسل هي .........................
ب كتابة عالمة = في بداية الخلية  أ تحديد الخاليا المراد إدراجها 

د فرز البيانات في األعمدة والصفوف  ج النقر على الخلية 
5 الخطوة األخيرة من خطوات إجراء البحث هي .........................

د تقسيم الموضوعات ج اختيار الموضوع  ب مشاركة النتائج   أ تقسيم العمل  
6 يتطلب إنشاء مجلد رئيسي أن نقوم بالضغط على زر الفأرة ......................... 

د األيمن  ج الجانبي  ب الخلفي  أ األيسر 
7 إحدى الخطوات المطلوبة لترتيب المعلومات أبجديا في اإلكسل الضغط على ......................... 

New د  Sortج    Folder ب   File أ
8 يجب عند البحث أن نقسمه إلى موضوعات فرعية ......................... 

د أصغر ج غامضة  ب معقدة  أ هامشية 
9 يستخدم قراصنة الكمبيوتر بريدك اإللكتروني ليرسلوا لك ......................... 

د نصائح إلكترونية  ج إعالنات مفيدة  ب هدايا رقمية   أ برامج ضارة 
10 "تحمي الدولة حقوق النشر". تعني هذه العبارة أن الدولة ملتزمة بحماية حقوق الملكية .........................

د الفكرية ج األجنبية  ب الخاصة  أ العامة 
11 يستخدم صديقك إلعداد العروض التقديمية برنامج ......................... 

PowerPoint د   Video Conferencing ج  Excel ب  Word أ
12 التعاون مع الزمالء أثناء البحث على اإلنترنت وبناء المعرفة شيء ......................... 

د هامشي   ج مهم   ب صعب  أ ممنوع 
13 الرمز المستخدم في برنامج اإلكسل إلجراء عمليات الضرب هو .........................

د )–(  ج )/(  ب )*(  أ )+( 
14 تريد تخزين ملف على جهاز الكمبيوتر في جهاز آخر؛ لذا أنت في حاجة إلى .........................

د ماسح ضوئي ج جهاز راوتر  ب ذاكرة فالش  أ سلك إيثرنت 
15 تستطيع الحفاظ على أمان معلومات التعريف الشخصية باستخدام برامج .........................

ب مشاهدة الفيديوهات  أ مكافحة الفيروسات 
د كتابة التقارير  ج تشغيل الصوت 

١٥اختر اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات التالية:



نماذج اختبارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
5

ميذ
لتل

ح ا
سال

٤االختبار   

1 الخطوة األولى من خطوات إجراء البحث هي اختيار .........................
د النتائج  ج الموضوع  ب متصفح اإلنترنت   أ الكلمات المفتاحية 

2 استخدام محتوى محمي بدون إذن ُيعد ......................... 
ب واجبًا ينص عليه الدستور     أ حرية يضمنها المجتمع 

د حق تحميه القوانين المختلفة ج انتهاك لحقوق النشر 
3 ُيستخدم اإلنترانت في مشاركة المعلومات عبر شبكة ......................... 

د مغلقة  ج ضخمة  ب دولية    أ مفتوحة 
4 تساعد برامج مكافحة الفيروسات في الحفاظ على أمان ......................... 

ب معلومات التعريف الشخصية أ األسالك في األجهزة الكهربائية المختلفة 
د أسالك مكبرات الصوت  ج التوصيالت في الطائرات بدون طيار 

5 أحد الحلول المحتملة لمشكلة انقطاع االتصال باإلنترنت هو .........................
ب استخدام برنامج العروض التقديمية أ استخدام برنامج معالج الكلمات 

د التحقق من سرعة اإلنترنت ج إعادة تشغيل جهاز الراوتر 
6 استخدام كلمات مختلفة لها معاٍن متشابهة أثناء البحث على اإلنترنت يعطي نتائج ......................... 

د دقيقة  ج ُمضرة  ب متناقضة  أ ضعيفة 
7 يمكن تخزين الملفات الخاصة على ......................... 

HDMI د وصلة جذاكرة الفالش  ب الماسح الضوئي  أ جهاز الراوتر 
8 تستطيع عالج مشكالت االتصال بشبكة اإلنترنت إذا قمت بـ ......................... 

ب االستعانة بقراصنة الكمبيوتر  أ تجاهل تلك المشكالت  
د دراسة الحلول المحتملة  ج استخدام برامج الفيروسات 

9 مساحة التخزين في ذاكرة الفالش غالبًا ما تكون أقل من مساحة التخزين في .........................
د القرص الصلب ج مكبرات الصوت  ب فأرة التحكم   أ لوحة المفاتيح 

10 تستطيع التقاط صور فوتوغرافية للغابات باستخدام ......................... 
ب الطائرة بدون طيار   GPS أ أداة تحديد المواقع
د محرك أقراص ثابت   Word ج برنامج معالج الكلمات

11 يفهم برنامج Excel أن الصيغة البسيطة تأتي من البيانات المدخلة بعد عالمة .........................
د )+( ج )$(  ب )=(  أ )#(  

12 تشمل معلومات التعريف الشخصية ......................... 
د أسماء القارات ج أسماء برامج الكمبيوتر  ب تاريخ الميالد  أ أسماء قراصنة الكمبيوتر 

13 يريد صديقك عالج مشكلة التحميل البطيء من اإلنترنت؛ لذلك تنصحه بـ ......................... 
  Word ب فتح برنامج أ إعادة تشغيل الكمبيوتر 

د استخدام الرسوم البيانية  Excel ج فتح برنامج
14 يريد صديقك حماية صوره من االستغالل على اإلنترنت؛ لذا تنصحه بأن يشارك الصور ......................... 

د بحجم كبير ج بجودة منخفضة   ب بصورة كبيرة   أ بجودة مرتفعة 
15 يستخدم التالميذ رمز االستجابة السريعة من أجل ......................... 

د حذف الملفات  ج حذف التطبيقات  ب إيجاد المعلومات   أ نقل الملفات 

١٥اختر اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات التالية:
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ميذ
لتل

ح ا
سال

٥االختبار   

1 استخدام فيديو على اإلنترنت دون استئذان صاحبه ُيعد .........................
ب انتهاًكا لحقوق النشر  أ تصرًفا مناسبًا 
د حرية يحميها القانون ج عماًل إبداعيًّا 

2 أحد الحلول المقترحة لحل مشكلة انقطاع شبكة اإلنترنت ......................... 
 Word ب تشغيل برنامج أ حذف بعض التطبيقات من جهازك 
Excel د تشغيل برنامج ج التأكد من تشغيل جهاز التوجيه 

3 الخطوة األولى من خطوات إجراء البحث هي .........................
د تقسيم العمل  ج مشاركة النتائج  ب البحث في الموضوع  أ تحديد الموضوع 

4 الصيغة التي ُتعبر عن الجمع للصف األول والثاني من العمود A هي .........................
=A5+A2 د  =A1+A2 ج  =A11 + A22 ب   = A1+A5= أ

5 معلومات التعريف الشخصية تضم .........................
ب أسماء الدول والقارات  أ األسماء والعناوين المختلفة 

د أسماء القارات والمحيطات ج البرامج واأللعاب اإللكترونية 
6 يتم إنشاء مجلد رئيسي عن طريق الضغط على زر الفأرة األيمن واختيار .........................

Transitions د  Animations ج  Insert ب  New أ
7 نستطيع إجراء العمليات الحسابية باستخدام برنامج ......................... 

Publisher د  Paintج  Excel ب  Word أ
8 نستطيع حماية الصور الخاصة بنا عن طريق .........................

ب وضعها في عرض تقديمي  أ إنشاء ملف فيديو 
د وضع عالمة مائية عليها ج إنشاء ملف صوت 

9 تعرف اإلنترانت بأنها شبكة .........................
د أكثر أماًنا  ج عالمية  ب أقل أماًنا  أ مفتوحة 

10 ُيفضل وضع الفيديوهات المخزنة على الكمبيوتر في مجلد ......................... 
 Videos د  Downloads ج  Documents ب  Image أ

11 نحقق نتائج دقيقة عند البحث على اإلنترنت باستخدام مفردات كلمات .........................
ب قصيرة في حروفها أ متشابهة في المعنى  
د طويلة في حروفها  ج متضادة في المعنى  

12 يستخدم الماسح الضوئي في حفظ ......................... 
د األسالك  ج الصور  ب الفيديوهات  أ األصوات 

13 تلتزم الدولة وفق المادة 69 من الدستور بـ ......................... 
ب صناعة الكمبيوتر في مصر  أ إنشاء المدارس التكنولوجية المتطورة 

د حماية حقوق الملكية الفكرية   ج بيع األجهزة التكنولوجية المتطورة 
14 الخطوة الثانية عند التفكير في حل مشكالت االتصال مع اإلنترنت هي .........................

ب التعلم من محاوالت الحل المختلفة أ تحديد المشكلة 
د التفكير في طرق حل مختلفة   ج دراسة الحلول 

15 يمكن أن نفقد الملفات في حالة كان جهاز الكمبيوتر يحتوي على برامج .........................
د تشغيل الصوت  ج مشاهدة الفيديوهات  ب فيروسات  أ ألعاب 

١٥اختر اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات التالية:
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١ إجابة االختبار

٢ إجابة االختبار

٣ إجابة االختبار

3 وضع عالمة مائية  2 مناقشة اختيار موضوع للبحث  ١ التأكد من تحديثات البرامج 

6 الشخصية 5 ذاكرة الفالش   =A3 - B3 4

9 اإلنترانت 8 إنشاء ملف جديد   7 موضوعات صغيرة 

١2 إنشاء صيغة بسيطة  ١١ التحقق من تلك المعلومات  ١0 الدستور المصري 

١5 المعلم ١4 تستخدم كلمات مرور متنوعة  ١3 وضع عنوان واضح لكل ملف 

3 حفظ الصور بشكل آمن 2 االستعانة بأحد معلميك   ١ اإلنترنت 

6 القسمة 5 كلمات المرور  4 متشابهة 

9 تحديدها   Folder 8 7 النشر 

١2 أصغر  ١١ يتأكد من تحديث التطبيقات   ١0 سرقة األموال 

١5 تحديد الخاليا المراد إدراجها  ١4 مشاركتها بدقة منخفضة  ١3 ذاكرة الفالش  

3 مكتبة المدرسة  2 تجريب سلك اإليثرنت  ١ تطبيقات الهاتف المحمول 

6 األيمن 5 مشاركة النتائج   4 كتابة عالمة = في بداية الخلية 

9 برامج ضارة  8 أصغر   Sort 7

١2 مهم    PowerPoint ١١ ١0 الفكرية 

١5 مكافحة الفيروسات  ١4 ذاكرة فالش    )*( ١3



إجابات نماذج اختبارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
3

ميذ
لتل

ح ا
سال

٤ إجابة االختبار

٥ إجابة االختبار

3 مغلقة 2 انتهاك لحقوق النشر  ١ الموضوع 

6 دقيقة 5 إعادة تشغيل جهاز الراوتر  4 معلومات التعريف الشخصية 

9 القرص الصلب 8 دراسة الحلول المحتملة   7 ذاكرة الفالش 

١2 تاريخ الميالد  )=( ١١ ١0 الطائرة بدون طيار  

١5 إيجاد المعلومات  ١4 بجودة منخفضة   ١3 إعادة تشغيل الكمبيوتر  

3 تحديد الموضوع  2 التأكد من تشغيل جهاز التوجيه   ١ انتهاك لحقوق النشر 

New 6 5 األسماء والعناوين المختلفة     =A1+A2 4

9 أكثر أماًنا 8 نضع عليها عالمة مائية   Excel 7

١2 الصور ١١ متشابهة  في المعنى    Videos ١0

١5 فيروسات ١4 التفكير في طرق حل مختلفة  ١3 حماية حقوق الملكية الفكرية 
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 (   اإلبتدائي   الخامس ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075   كفر الزيات               الغربية            ا / حسن املليجي

 : مشكالت اإلتصال باإلنرتنت وكيفية حلها الدرس الخامس  

 

 ؟  التى تواجهك أثناء استخدامك للكمبيوتر كيفية مواجهة وحل املشكالت

 

1 
 تحديد املشكلة 

 ماهي املشكلة 

الكمبيوتر نفسه أم  هل هى مشكلة فى جهاز 

 فى الربمجيات 

 هل أنا ارتكبت خطأ أدى إىل هذه املشكلة 

2 
 قم بالتخطيط لها  فكر فى طرق وأساليب مختلفة لحل املشكلة 

 

3 
 جرب كل منها إىل أن ينجح أحداها  قم بدراسة وتجربة الحلول املحتملة للمشكلة 

 

  أى الحلول قد نجحت ؟  4

 عليك باإلستعانة بمعلمك أو أحد أفراد أسرتك  إذا لم تتوصل إىل حل للمشكلة   5
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 (   اإلبتدائي   الخامس ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075   كفر الزيات               الغربية            ا / حسن املليجي

 املشكالت الشائعة التى تواجه جهاز الكمبيوتر واإلتصال باإلنرتنت 

 كيفية حلها  املشكلةنوع  

1 
 بطء جهاز الكمبيوتر عند  

 فتح التطبيقات 

 قم بإعادة تشغيل الجهاز 

 التطبيقاتتحقق من تحديثات 

 احذف بعض التطبيقات الغي مرغوب فيها 

 محرك البحث يعمل ببطء  2
  Fi-Wiتحقق من اإلتصال بال 

 تأكد من تحديث التطبيقات 

3 
 التحميل بطئ 

 

 قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر وكذلك الراوتر 

 تحقق من سرعة اإلنرتنت 

 اليوجد اتصال باإلنرتنت 

 تأكد من أن الراوتر متصل 

 قم بإعادة تشغيل الراوتر 

 قم بتغيي سلك اإليثرنت 

 اتصل بخدمة العمالء إلمدادك بمزود خدمة اإلنرتنت 
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 (   اإلبتدائي   الخامس ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075   كفر الزيات               الغربية            ا / حسن املليجي

 الدرس السادس : إدارة امللفات الرقمية 

 ماهى طرق الحصول على املعلومات 

 :  املكتبات -1

 حيث تحتوى على الكثي من الكتب واملقاالت واملخطوطات فى مجاالت كثية  

 :  املقابالت املباشرة  -2

 وهى مقابلة شخصني وجها لوجه لتبادل املعلومات والخربات وللمناقشة  

 : التليفزيون  -3

 وهو جهاز من خالله يتم عرض الكثي من املعلومات  

 :  QR code رمز اإلستجابة السريع -4

 وهو رمز إلخراج املعلومات املوجودة على األنظمة من خالل توجيه كاميا الجهاز على الرمز  

 ماهى ملحقات األجهزة اإللكرتونية التى تستخدم فى حفظ املعلومات وتخزينها 

 :   Flash Memoryذاكرة الفالش   -1

 املعلومات  ونقل البيانات و  تستخدم لتخزين 

 :  Scannerاملاسح الضوئي   -2

 بداخله  ادخال الصور والرسوم للكمبيوتر وحفظها  

 :  Digital Cameraالكاميا الرقمية   -3

 إللتقاط الصور وتسجيل الصوت والفيديو وتخزينهم بشريحة ذاكرة   
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 (   اإلبتدائي   الخامس ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075   كفر الزيات               الغربية            ا / حسن املليجي

 ملف نصي ... ( –ملف فيديو  –ملف صورة  –هو مجموعة من البيانات مثل ) ملف صوت :  Fileامللف 

 هو عبارة عن مجموعة من امللفات أو املجلدات الفرعية  : Folderاملجلد 

 

 بجهازك ؟كيفية تنظيم وإدارة امللفات 

 نقوم بإنشاء مجلد رئيسي   -1

 داخل املجلد الرئيسي  بأضف مجلدات فرعية  -2

 لكل مجلد   ا نا مناسباضع عنو -3

 ضع امللفات والصور ومقاطع الفيديو فى املجلد الصحيح -4

 

 إلنشاء مجلد رئيسي أو فرعي ) مجلد جديد (

 نضغط بزر الفأرة األيمن فتظهر قائمة مختصرة   -

 فتظهر قائمة أخرى فرعية   Newنخرت األمر  -

 أو مجلد    Folderنخرت األمر  -

 

 

 لوضع عنوانا مناسبا لكل مجلد ) أو لتسمية املجلد ( 

 نضغط بزر الفأرة األيمن على املجلد فتظهر قائمة مختصرة   -

   Renameنخرت األمر  -

 

 

1 

2 
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 (   اإلبتدائي   الخامس ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075   كفر الزيات               الغربية            ا / حسن املليجي

 اتيجيات البحث عن املعلومات : اسرت الدرس السابع

 

 للبحث عن املعلومات يجب عليك أن : 

 تخطط ألبحاثك   -1

 تحلل املعلومات التى حصلت عليها   -2

 تتأكد من صحة هذه املعلومات   -3

 تقييم وانتقاء وتنظيم املعلومات   -4

 

 للحصول على بحث فعال وجيد يجب عليك اتباع التالي : 

 اخرت موضوع البحث   -1

 قم بتقسيم موضوع البحث إىل موضوعات فرعية أصغر   -2

 حدد ماذا تعرف عن موضوع البحث وما ينقصك   -3

 حدد لكل زميل من زمالئك معلومات يبحث عنها    -4

 نتائج بحثهما (   اويتشارك ) ومن الجيد أن يبحث زميالن عن نفس املعلومات                

 حدد كلمات مفتاحية ملوضوع البحث ) مرادفات للكلمات وكلمات متشابهة لها معان مختلفة (   -5

 وال تكتب جمل كاملة  

 شارك نتائج بحثك من خالل عرض تقديمي مناسب ومنظم   -6
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 (   اإلبتدائي   الخامس ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075   كفر الزيات               الغربية            ا / حسن املليجي

 مشاركة املعلومات : الدرس الثامن 

 ن عرب اإلنرتنت توجد عدة طرق لنشر ومشاركة املعلومات مع األخري -

 نشر املعلومات من خالل اإلنرتنت نشر املعلومات عرب اإلنرتانت

 وهى مشاركة املعلومات ونشرها من خالل

 شبكة مغلقة  

 وهى مشاركة املعلومات ونشرها من خالل  

 للجميع  شبكة مفتوحة

 هىفللحفاظ على هذه املعلومات لذلك وذلك 

 أكثر أمانا  

ــة للخطر ـلذـلك هى  ولكن ـهذه املعلوـمات تكون معرضــ

  أقل أمانا

البيانات الـشخـصية وحياتك الـشخـصية وأفكارك  : مثل  

 وملفاتكبحاثك أو
 قرارت الحكومة  –األخبار العامة   – مثل اإلعالنات 

 جداول البيانات :  Excel Microsoft كيفية مشاركة املعلومات باستخدام برنامج 

 هو إجراء العمليات الحسابية وجداول البيانات  Excelالهدف الرئيسي من برنامج  -

 : هو عبارة عن مجموعة من األعمدة والصفوف وتقاطعهما ينتج خاليا  Excelبرنامج  -

 ( ..… A – B – C – Dعناوين األعمدة عبارة عن حروف مثل ) 

 ( .…… - 4 – 3 – 2 -1عناوين الصفوف عبارة عن أرقام مثل ) 

 (  ..… A1 – B2 – C3 – D4عناوين الخاليا عبارة عن حروف وأرقام ) 
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 (   اإلبتدائي   الخامس ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075   كفر الزيات               الغربية            ا / حسن املليجي

 كيفية ترتيب املعلومات أبجديا : 

   Dataواضغط على تبويب  Menu bar  القوائم اذهب إىل شريط  -1

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ) لرتتيب العناصر أبجديا ( فرز وترتيب Sortثم الضغط على  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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 (   اإلبتدائي   الخامس ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075   كفر الزيات               الغربية            ا / حسن املليجي

 ( أو الضرب ) * ( أو القسمة ) / (  ؟ -إنشاء صيغ بسيطة مثل الجمع )+( أو الطرح ) كيفية 

 

 اضغط على الخلية املراد إنشاء صيغة بسيطة بها  

 ثم اكتب عالمة =  

 

 

 

  البسيطة الصيغة فى إضافتها املراد الخاليا حدد ثم

 تريد ما حسب الضرب أو القسمة أو الطرح أو الجمع وأخرى عالمة خلية كل بني واكتب

 

 

 

 

 

 من لوحة املفاتيح ليظهر ناتج الصيغة Enterثم نقوم بالضغط على مفتاح 
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 (   اإلبتدائي   الخامس ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075   كفر الزيات               الغربية            ا / حسن املليجي

 املستكشف النشط  الدرس األول : ر الثاني    املحو

 العالم جيف كيبي 

 هو عالم بيئي ومصور فوتوغرايف من هواة تصوير الحيوانات واملناظر الطبيعية 

شــــارك فى الكثي من بعثات التصــــوير الفوتوغرايف والرحالت إىل  أفريقيا وأمريكا الشــــمالية والقطب الشــــماىل  

 إللتقاط الصور 

 ماهى استعدادات العالم جيف كيبي للقيام برحلة أو املشاركة فى بعثة تصوير 

 يفكر جيدا فى :   -1

 (وكيف يؤدي عمله فى أمان  –وماذا سيفعل هناك  -املكان الذي سيتجه إليه   )

 األدوات التكنولوجية التى يستخدمها   -2

  الكاميا الخاصة به   1

  جهاز كمبيوتر محمول   2

  طائرة بدون طيار   3

  هاتف محمول اللتقاط صور سريعة   4

     GPSجهاز تحديد املواقع العاملي  5

6 
قرص صلب خارجي لحفظ الصور التى تم  

 التقاطها وعمل نسخة احتياطية منها  

 

7 
مشاركة الصور مع زمالئه من خالل تطبيقات  

 الهاتف املحمول 
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 (   اإلبتدائي   الخامس ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075   كفر الزيات               الغربية            ا / حسن املليجي

  ؟  ماهو الفرق بني كاميات األفالم والكاميات الرقمية

 

 الكاميات الرقمية  كاميات األفالم  

 املميزات 

 أقل سعرا من الكاميا الرقمية  
امكانية التقاط أالف الصـــور ومشـــاهدتها  

 على الشاشة الخاصة بالكاميا 

جودة الصور تكون أعلى من الكاميا الرقمية  

 فى بعض األحيان  

 امكانية التقاط مقاطع فيديو 

 يمكن التعديل بالصور وحذفها  تمتاز باألداء الجيد فى اإلضاءة املنخفضة  

امكانية توصــــيلها بجهاز الكمبيوتر وخفة   

 وزنها وسهولة استخدامها 

 تمتاز بدقة عالية فى التوجيه وااللتقاط 

 السلبيات 

ــور حســـــب حجم   ل من الصــ دد قلـي تلتقط ـع

 الفيلم املوجود بالكاميا 

 ارتفاع سعر الكاميا الرقمية 

 ضعف أدائها فى اإلضاءة املنخفضة  اليمكن التقاط مقاطع فيديو 

  اليمكن التعديل بالصور 

  ارتفاع تكلفة طباعة الصور 
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 (   اإلبتدائي   الخامس ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075   كفر الزيات               الغربية            ا / حسن املليجي

  : امتالك الصور

 يمتلك الجميع حقوق نشر الصور أو بيعها التى يلتقطونها بكامياتهم 

 

 انتهاك حقوق النشر : 

 هو استخدام بعض األشخاص صورا ألخرين دون الحصول على إذنهم أو من دون شراء حق استخدامها 

 وقامت الدولة بوضع العديد من القوانني التى تحمي حقوق النشر

 

 ما هى طرق الحماية من انتهاك حقوق النشر : 

 وضع عالمات مائية على الصور   -1

 إضافة بعض البيانات الشخصية مثل اإلسم   -2

 

 ماذا فعل العالم جيف كيبي لحماية أعماله من انتهاك حقوق النشر ؟ 

 نشر الصور ذات الدقة املنخفضة   -1

 خاص الذين يثق بهم  عدم مشاركة أو نشر الصور ذات الدقة املرتفعة إال مع األش -2

 استخدم البحث بالصور ملعرفة الصور التى تستخدم من دون إذنه   -3
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 (   اإلبتدائي   الخامس ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075   كفر الزيات               الغربية            ا / حسن املليجي

 : حماية أنفسنا ومعلوماتنا الدرس الثانى 

 

 مثل(  PII ) وهى بياناتك الخاصة بك أو معلومات التعريف الشخصية املعلومات الشخصية :

 تاريخ امليالد  –كلمات املرور  –العنوان  –االسم 

 

 ما املخاطر التى من املمكن أن نتعرض لها من املخرتقني للكمبيوتر ؟ 

 سرقة بياناتك الشخصية   -

 سرقة رقم الحساب املصريف لسرقة أموالك   -

 سرقة بريدك اإللكرتونى وكلمة املرور إلرسال فيوس إىل جميع أصدقائك   -

 

  : كيفية الحفاظ على معلوماتك الشخصية

 لومات شخصية على اإلنرتنت  عدم نشر مع -

 استخدام كلمات مرور قوية تحتوى على أرقام وحروف وعالمات خاصة مختلفة لكل موقع    -

 عدم االشرتاك فى موقع أو تطبيق يطلب منك بياناتك الشخصية   -

 استخدام برامج مكافحة الفيوسات للحفاظ على جهازك   -

 احرص على تحديث أجهزتك بانتظام   -

 امللفات قد تتعرض ملشاكل تتسبب فى فقدها مثل :  

 اإلصابة بالفيوسات   -

 سقوط جهاز الكمبيوتر أو تحطمه   -

 مشكالت متعلقة بالربمجيات -



 (20 ) (   اإلبتدائي   الخامس ) الصف    املربمج الصغي 
(

األول الفصل الدراسي 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

الغربيةا / حسن املليجي كفر الزيات 01281878075

لحماية امللفات املخزنة على الكمبيوتر من الفقدان : 

إنشاء نسخة احتياطية للملفات عن طريق  :  وذلك من خالل 

أحد التطبيقات التى تنشئ نسخ احتياطية من امللفات  -

الطريقة األكثر أمانا وهى نقل امللفات لجهاز أخر سواء  أو -

شبكة (  - محرك أقراص فالش   أو   ) محرك قرص صلب خارجى
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   االتصال باالنترنت وكيفية حلها  الدرس الخامس : مشكالت 

  

   -ول :أختر االجابة الصحيحة :ألالسؤال ا

 . لحل ومواجهة  المشكالت التى تواجهك أثناء استخدامك للكمبيوتر -1

 جميع ما سبق (   –فكر في طرق وأساليب مختلفة لحل المشكلة   –)اوال تحديد المشكلة  

 . في مرحلة تحديد المشكلة يجب عليك أن تسأل نفسك -2

 جميع ما سبق ( –هل هى مشكلة في جهاز الكمبيوتر نفسة ام في البرمجيات   –)ما هى المشكلة 

 . عند التفكير في طرق وأساليب لحل المشكلة يجب عليك -3

 ( تشغيل الجهاز –التخطيط للتفكير –)التخطيط لها 

 

 

 

    -( أمام العبارات االتية :×( أو عالمة )√ضع عالمة ) -السؤال الثانى :

 )    (   . تشغيل الجهازعند بطء جهاز الكمبيوتر عند فتح التطبيقات يجب عليك اوال إعادة -1

 )      (   .Wi-Fiعندما يعمل محرك البحث ببطء يجب عليك أوال التحقق من االتصال بالـ -2

       (   ).من المشكالت الشائعة التى تواجه جهاز الكمبيوتر واالتصال باالنترنت التحميل بطئ-3

 )      (    .الجهاز ببطئ التأكد من تحديث التطبيقات  يجب عليك عند تحميل -4

إلمدادك بمزود خدمة  في مشكلة التحميل بطئ يجب عليك االتصال بخدمة العمالء-5

 االنترنت. )     (  

 

 

 



 

7 
 

 الدرس السادس : إدارة الملفات الرقمية

   -ول :أختر االجابة الصحيحة :السؤال األ

    ...........   .من طرق الحصول علي المعلومات-1

   جميع ما سبق (  –المقابالت المباشرة  –)المكتبات 

 .    ..............المكتبات تحتوى علي الكثير من-2

 جميع ما سبق (   –المخطوطات  –)الكتب والمقاالت 

 .    ................. هىالمقابالت المباشرة -3

 جميع ما سبق(  –تبادل المعلومات والخبرات  –)مقابلة شخصين وجها لوجه لتبادل المعلومات  

   .إلخراج المعلومات الموجودة علي االنظمة من خالل توجيه كاميرا الجهاز علي الرمز يستخدم رمز -4

 (   المكتبات  –التليفزيون - QR code)رمز االستجابة السريع 

 

    -( أمام العبارات االتية :×( أو عالمة )√عالمة )ضع  -السؤال الثانى :

 )  ( Flash memory.من الملحقات االجهزة االلكترونية التى تستخدم في حفظ المعلومات وتخزينها -1

 بداخله .  )      (   يستخدم الدخال الصور والرسوم للكمبيوتر وحفظها Scannerالماسح الضوئي -2

إللتقاط الصور وتسجيل الصوت والفيديو وتخزينهم  Digital Cameraتستخدم الكاميرا الرقمية -3

 بشريحة ذاكرة .  )       ( 

 هو عبارة عن مجموعة من الملفات أو المجلدات الفرعية.   )      (    Fileالملف -4

 نصوص (.     )      (   –فيديو  –الصوت -هو مجموعة من البيانات مثل )الصور  Folderالمجلد -5

 .    )       (  عند تنظيم وإدارة الملفات بجهازك يجب عليك أوال ان تنشئ مجلد رئيسي -6

 .    )       (   Folderعند إنشاء مجلد رئيسي أو فرعى )مجلد جديد( نختر أوال االمر -7

 .     )     (  Renameلوضع عنوانا مناسب لكل مجلد او لتسمية المجلد نضغط علي االمر -7
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 الدرس السابع : استراتيجيات البحث عن المعلومات  

 

  -( أمام العبارات االتية :×( أو عالمة )√ضع عالمة ) -ول :السؤال األ

عند البحث عن المعلومات يجب عليك أن تخطط ألبحاثك وتحلل المعلومات التى حصلت -1

 (     )         عليها. 

للحصول علي بحث فعال وجيد يجب عليك أن تختر موضوع البحث ثم تقسيمة الي  -2

 )      (       موضوعات فرعية .  

    

  -السؤال الثانى :أختر االجابة الصحيحة :

 .    ................عند البحث عن المعلومات يجب عليك أن-1

   جميع ما سبق ( –تحلل المعلومات التى حصلت عليها  –)تخطط ألبحاثك 

 

 .  .............. للحصول علي بحث فعال وجيد يجب عليك -2

  

  ( كالهما-قم بتقسيم موضوع البحث الي موضوعات فرعية –)اختر موضوع البحث 

 

   .المرحلة االخيرة للحصول علي بحث فعال وجيد -3

    اختر موضوع البحث(-)شارك نتائج بحثك من خالل عرض تقديمى مناسب ومنظم
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   المعلومات مشاركة :  الثامنالدرس 

 

    -( أمام العبارات االتية :×( أو عالمة )√ضع عالمة ) -ول :السؤال األ

  

 ال توجد عدة طرق لنشر ومشاركة المعلومات مع االخرين عبر االنترنت.   )      ( -1

 

 (       )      االنترنت هى مشاركة المعلومة ونشرها من خالل شبكة مغلقة. من خاللنشر المعلومات -2

 

 (     )  المعلومة ونشرها من خالل شبكة مفتوحة للجميع.عبر االنترنت هى مشاركة نشر المعلومات -3

 

 هو إجراء العمليات الحسابية وجداول البيانات.   )      (   Excelالهدف الرئيسي من برنامج -4

  

 هو عبارة عن مجموعة من األعمدة والصفوف وتقاطعهما ينتج خاليا.  )      (   Excelبرنامج  -5

 

ثم أضغط  Dataواضغط علي تبويب   Menu barلترتيب المعلومات أبجديا أذهب الي شريط القوائم -6

   )      ( فرز وترتيب لترتيب العناصر أبجديا .     Sortعلي 
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 ول : المستكشف النشط ألالدرس ا

  -أجب عن االتى :-ول :السؤال األ

   من هو العالم جيف كيربي ؟-1

 

    -( أمام العبارات االتية :×( أو عالمة )√ضع عالمة ) -السؤال الثانى :

يفكر جيدا في المكان   استعدادة للقيام برحلة أو المشاركة في بعثة تصويركان العالم جيف كيربي عند -1

 )     (  .     الذى سيتجه إلية وماذا يفعل هناك وكيف يؤدى عمله في أمان 

 )       (       . كاميرات االفالم أقل سعرا من الكاميرا الرقمية-2

      الخاصة  الصور ومشاهدتها علي الشاشةالكاميرات الرقمية تتميز بإمكانية التقاط أالف  -3

   )     (      .بالكاميرا

 من سلبيات كاميرات االفالم أنها تلتقط عدد قليل من الصور حسب حجم الفيلم الموجود بالكاميرا.)  ( -4

انتهاك حقوق النشر هو استخدام بعض االشخاص صورا ألخرين دون الحصول علي إذنهم أو من  -5

 دون شراء حق استخدامها.   )       (  

  -السؤال الثالث :أختر االجابة الصحيحة :

 ...........  ..من األدوات التكنولوجية التى يستخدمها العالم جيف كيربي -1

 كل ما سبق(  –  جهاز كمبيوتر محمول  -  الكاميرا الخاصة به)

  

 ..............  . .من طرق الحماية من انتهاك حقوق النشر-2

 كالهما (   -إضافة بعض البيانات الشخصية مثل األسم  -)وضع عالمات مائية علي الصور

 

 .........  . لكى يحمى العالم جيف كيربي أعماله من أنتهاك حقوق النشر قام بعمل .-3

 كالهما (  -استخدم البحث بالصور -)نشر الصور ذات الدقة المنخفضة 
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   تناالدرس الثانى : حماية أنفسنا ومعلوما 

   -ول :أختر االجابة الصحيحة :السؤال األ

 

 ...............  . المعلومات الشخصية هى بياناتك الخاصة بك مثل -1

 كالهما (   –كلمات المرور وتاريخ الميالد –)االسم والعنوان 

 

   .................  .التى من الممكن أن نتعرض لها من المخترقين للكمبيوتر من المخاطر-2

 كل ما سبق (   –سرقة رقم الحساب المصرفي  –)سرقة بياناتك الشخصية 

 

 .   ....................من وسائل الحفاظ علي معلوماتك الشخصية-3

 كالهما (  –استخدام كلمة مرور قوية  –)عدم نشر معلومات شخصية علي االنترنت 

 

 .................   . الملفات قد تتعرض لمشاكل تتسبب في فقدها مثل -4

 كالهما (  –سقوط جهاز الكمبيوتر او تحطمة  –)اإلصابة بالفيروسات 

 

 .........  . . المخزنة علي الكمبيوتر من الفقدان من خالل لحماية الملفات-5

   إنشاء نسخة احتياطية للملفات (  –مسحها من الجهاز   –)حذفها من الجهاز 
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